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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5008.
Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13,164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Член 1
Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 81/12,
169/13, 21/14 и 90/14) во Табелата број 13 „Мрежа на здравствени услуги/дејности на ниво на Република Македонија“, на крајот на табелата се додава нов ред кој гласи:
„
цитологија

10

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8577/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
5009.
Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП КАКО И ЗА ЗАСНОВАЊЕ
НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ
Член 1
Во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината
на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на
право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ број 158/13, 175/13 и 134/14), прилогот
1 се заменува со нов прилог 1, кој е составен дел на оваа уредба.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-9315/1
31 октомври 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 161
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5010.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 144/14) и член
17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА
Член 1
Концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална
суровина на локалитетот за која се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерална суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
вршење на детални геолошки истражувања е создавање
на услови за рамномерно истражување на минералната
суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот „Кошарски Поток“ општина Демир Капија, за
минерална суровина – дијабаз.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи
условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 270 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија, на предлог на министерот
за економија, формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик, вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација,
на предлог на министерот за економија, се доставува
до Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата од став 2
на овој член, во рок од десет дена, ќе го објави јавниот
повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
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Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7790/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5011.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижна ствар – деловна просторија, која се наоѓа на
улица „Првомајска“ бб – Скопје, на КП бр. 1086, КО
Кисела Вода 1, со површина од 114м2, запишана во
Имотен лист бр. 50701, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7981/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5012.
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР -ОБЈЕКТ
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 2
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, и тоа:
- објект број 2 викенд куќа во Стар Дојран, на ул.
„Илинденска“ бб, КП бр. 1107, КО Сретеново, евидентирана во ИЛ 1386 и тоа : на приземје влез 3 број 3 со
површина од 45 м2 , логии, балкони и тераси со површина од 12 м2, влез 1 број 1 со површина од 39 м2 и
логии, балкони и тераси со површина од 33 м2.
Член 2
Продажбата на недвижнaтa ствар од член 1 од оваа
одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во
износ од 25.023,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења, кое ја процени
вкупната вредност на целиот објект во износ од
2.383.433,00 денари.
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Почетната цена за електронско јавно наддавање
претставува проценета вредност по метар квадратен на
недвижната ствар, намалена за 30 % и истата изнесува
17.516,04 денари за метар квадратен.

-јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница
http://e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Објавата за продажба на недвижната ствар од член
1 од оваа одлука да се даде под следните услови:
- недвижната ствар која е предмет на продажба од
член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се
доставува до Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од
денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното
наддавање ;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисија за располагање со недвижни и
движни ствари сопственост на Република Македонија –
корисник Служба за општи и заеднички работи;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
-паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната
ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република
Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е
должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе
нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет
страницата на која што ќе се изврши електронското
јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази
наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени.
- потребен број на учесници на јавното наддавањенајмалку еден учесник ;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од
почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање ;
- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена
од денот на приемот на писменото известување за избор;
- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена
од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од
пет дена од приемот на приговорот;

Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8089/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5013.
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР -ОБЈЕКТ
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 3
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, и тоа:
- објект број 3 викенд куќа во Стар Дојран, на ул.
„Илинденска“ бб, КП бр. 1107, КО Сретеново, евидентирана во ИЛ 1386 и тоа: на приземје влез 1 број 1 со
површина од 39 м2, логии, балкони и тераси со површина од 34 м2, влез 3 број 3 со површина од 45 м2 и
логии, балкони и тераси со површина од 12 м2.
Член 2
Продажбата на недвижнaтa ствар од член 1 од оваа
одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во
износ од 21.411,01 денар, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења, кое ја процени
вкупната вредност на целиот објект во износ од
2.044.752,00 денари.
Почетната цена за електронско јавно нададавање
претставува проценета вредност по метар квадратен на
недвижната ствар, намалена за 30 % и истата изнесува
14.987,71 денар за метар квадратен.
Член 3
Објавата за продажба на недвижната ствар од член
1 од оваа одлука да се даде под следните услови:
- недвижната ствар која е предмет на продажба од
член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
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ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се
доставува до Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од
денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното
наддавање ;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисија за располагање со недвижни и
движни ствари сопственост на Република Македонија –
корисник Служба за општи и заеднички работи;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната
ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република
Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е
должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе
нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет
страницата на која што ќе се изврши електронското
јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази
наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени.
- потребен број на учесници на јавното наддавањенајмалку еден учесник ;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од
почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање ;
- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена
од денот на приемот на писменото известување за избор;
- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена
од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет ;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од
пет дена од приемот на приговорот;
- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница http://e-aukcii.finance.gov.mk.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8090/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5014.
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005,
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР - ОБЈЕКТ
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 1
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, и тоа :
- објект број 1 викенд куќа во Стар Дојран , на
ул.„Илинденска“ бб, КП бр. 1107, КО Сретеново, евидентирана во ИЛ 1386 и тоа : на приземје влез 1, број 1
, со површина од 23 м2, логии, балкони и тераси со
површина од 32 м2, влез 3, број 3, со површина од 45
м2 и логии, балкони и тераси со површина од 12 м2.
Член 2
Продажбата на недвижнaтa ствар од член 1 од оваа
одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во
износ од 26.048,75 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења, кое ја процени
вкупната вредност на целиот објект во износ од
2.057.851,50 денари.
Почетната цена за електронско јавно наддавање
претставува проценета вредност по метар квадратен на
недвижната ствар, намалена за 30 % и истата изнесува
18.234,13 денари за метар квадратен.
Член 3
Објавата за продажба на недвижната ствар од член
1 од оваа одлука да се даде под следните услови:
- недвижната ствар која е предмет на продажба од
член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се
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доставува до Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од
денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното
наддавање ;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисија за располагање со недвижни и
движни ствари сопственост на Република Македонија –
корисник Служба за општи и заеднички работи;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната
ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република
Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е
должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе
нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет
страницата на која што ќе се изврши електронското
јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази
наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;
- потребен број на учесници на јавното наддавањенајмалку еден учесник ;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од
почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;
- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена
од денот на приемот на писменото известување за избор;
- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена
од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од
пет дена од приемот на приговорот;
- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страницa http://e-aukcii.finance.gov.mk.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8091/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5015.
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.8/2005,
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ –
ОБЈЕКТИ ВО СТАР ДОЈРАН-ШТИПСКА ВИЛА
Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:
- викенд куќа во Стар Дојран т.н. Штипска Вила на
ул. „Новица Мастела“ бр.1, евидентирана во ИЛ 1350 и
ИЛ 710 на КП бр. 1235, КО Сретеново и тоа:
- зграда број 1:
влез 1, приземје со површина од 91 м2;
влез 1, помошни простории со површина од 21 м2;
влез 1, кат 1, со површина од 86 м2;
- зграда број 2:
помошен објект, влез 1, гаража-отворена тераса, со
површина од 60 м2.
Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од
оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, со проценета вредност по метар квадратен
во износ од 23.459,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени
вкупната вредност на сите недвижни ствари во износ
од 6.567.770,00 денари.
Почетната цена за електронско јавно наддавање
претставува проценета вредност по метар квадратен на
недвижните ствари намалена за 30 % и истата изнесува
16.421,00 денари за метар квадратен.
Член 3
Објавата за продажба на недвижните ствари од
член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:
- недвижните ствари кои се предмет на продажба од
член 1 од оваа одлука;
- сите недвижни ствари се продаваат заедно;
- почетната цена по метар квадратен за недвижните
ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа
одлука;
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- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се
доставува до Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од
денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното
наддавање ;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисија за располагање со недвижни и
движни ствари сопственост на Република Македонија –
корисник Служба за општи и заеднички работи;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република
Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е
должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе
нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет
страницата на која што ќе се изврши електронското
јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази
наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;
- потребен број на учесници на јавното наддавањенајмалку еден учесник ;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1% од
почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;
- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена
од денот на приемот на писменото известување за избор;
- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена
од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од
пет дена од приемот на приговорот;
- јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница
http://e-aukcii.finance.gov.mk.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8092/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5016.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА: ПРОЕКТОТ “ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ ФАЗА 1“,
ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДРВОШ- ОПШТИНА БОСИЛОВО, ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ЗОНИТЕ ЗА МАЛО СТОПАНСТВО ВО ГРОЗДИЛ И
ЧУКАТА-ОПШТИНА ПЕХЧЕВО И ЗАВРШУВАЊЕ
НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ ВО НАСЕЛЕНО
МЕСТО ДОРФУЛИЈА-ОПШТИНА ЛОЗОВО
1. Во Одлуката за распределба на средства за: проектот „Водовод и канализација на општините фаза 1“,
изградба на водоводна мрежа во населено место
Дрвош-општина Босилово, изградба на фекална канализација во зоните за мало стопанство во Гроздил и
Чуката-општина Пехчево и завршување на канализационен систем во населено место Дурфулија-општина
Лозово, под број 41-10703/1-13 од 8.01.2014 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2014), во точката 1, во воведната реченица износот
“51.437.000,00“ се заменува со износот “48.437.000,00“
Во
“ОПШТИНА
БОСИЛОВО“
износот
“2.000.000,00“ се заменува со износот “0,00“.
Во “ОПШТИНА ЛОЗОВО“ износот 3.000.000,00“
се заменува со износот “2.000.000,00“.
Во “ВКУПНО“ износот “51.437.000,00“ се заменува
со износот “48.437.000,00“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8522/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5017.
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010,
140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013,
163/2013, 187/2013, 42/2014 и 112/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА АВТОБУСКИТЕ
СТАНИЦИ
Член 1
Во Oдлуката за oпределување на висината на надоместокот за користење на услугите на автобуските станици („Службен весник на Република Македонија“
број 126/2007, 85/2010, 16/2012, 7/2014 и 142/2014) во
членот 3 процентот „12,5%” се заменува со процентот
„10%”.
Член 2
Во членот 4 став 1 во табелата во графата „Висина
на надоместок за користење на перон на автобуска станица” во делот „За меѓународен линиски превоз” во
прва категорија износот „650,00” се заменува со износот „450,00”, во втора категорија износот „350,00” се
заменува со износот „260,00”, во трета категорија износот „120,00” се заменува со износот „100,00” и во четврта категорија износот „90,00” се заменува со износот
„65,00”.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8569/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5018.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Националната установа Музеј на Македонија Скопје бр. 42-4236/1 од 23 јуни 2014 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 98/2014).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8576/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5019.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И
МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ
РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и
музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје
бр. 42-4928/1 од 14 јули 2014 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 108/2014).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8576/2
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5020.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува
користењето на движните ствари и тоа:
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Член 2
Правото на сопственост на движните ствари од
член 1 од оваа одлука се пренесуваат без надомест на
Општина Гази Баба.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со градоначалникот на Општина Гази Баба, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8658/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5021.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република
Македонија“бр.
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SEVEN STARS 14”,
ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
1. За учество во вежбовна активност„SEVEN
STARS 14” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Лариса, Република Грција,
во периодот од 30.11.2014 година до 12.12.2014 година,
се испраќаат 10 (десет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата ги врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР
Член 1
Во Одлуката за престанок и за давање на користење
на недвижна ствар бр. 19-2114/1 од 3 мај 2006 година,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
57/06), во член 1 ставот 1 се менува и гласи:
„Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижната ствар, објект- зграда бр. 6, влез 1, кат приземје, со површина од 437 м2 и зграда бр. 6, влез 1, кат
1, со површина од 440 м2, кој се наоѓа на улица „Борис
Кидрич“ во Прилеп, на Катастараска парцела бр.743/2,
Катастарска општина Прилеп, евидентиран во Имотен
лист бр.36656, сопственост на Република Македонија.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8662/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5023.
Врз основа на член 54 став 3 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во
средните училишта во Република Македонија за учебната 2014/2015 година.
Член 2
Бројот на стипендистите и висината на стипендиите
за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2014/2015 година е следниот:

Бр. 42-8661/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5022.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата
на Република Македонија на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе

Член 3
Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8705/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5024.
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на
Република Македонија, на седница, одржана на
29.10.2014 година донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа етажен премер на
катови на зградите, посебни делови од згради и други
објекти, кои во катастарот на недвижности се останати
со незапишано право, а се наоѓаат на КП.бр. 771 KO.
Здуње.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8742/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5025.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013,
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА БУТЕЛ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Бутел се дава право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија кое се наоѓа на КП бр. 2295/5
КО Радишани, евидентирано во Имотен лист бр.
101421, со површина од 4475 м2, согласно Изводот од
Детален урбанистички план за населба Радишани бр.
07-349 од 20.07.1998 година, со намена доизградба на
објект од јавен локален интерес-детска градинка.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8768/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5026.
Врз основа на член 193 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13,
53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14 и 113/14), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ФАБРИКАТА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ
11 ОКТОМВРИ А.Д. - КУМАНОВО
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Фабриката за заварени цевки и профили 11 Октомври
А.Д. – Куманово бр. 02-5565/1 од 16.10.2014 година,
донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата
одржана на 16.10.2014 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8904/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5027.
Врз основа на член 21 став (1) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр.
31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011,
51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013 и 44/2014) и член
6 став (2) од Законот за музеите („Службен весник на
Република Македонија” бр. 66/2004, 89/2008, 116/2010
и 51/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА „МУЗЕЈ НА
МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ „МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ
РЕЖИМ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за основање на Национална установа
„Музеј на македонската борба за државност и самостојност „Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот
режим“ – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2008 и 136/2010), во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во функција на подобро вршење на својата основна дејност, Националната установа „Музеј на македонската борба за државност и самостојност „Музеј на
внатрешната македонска револуционерна организација
и музеј на жртвите на комунистичкиот режим“ – Скопје може да врши и угостителска дејност под услови утврдени со закон.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9205/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5028.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, бр.131/2012, 24/2013 и 27/2014),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта - како предлагач на експропријацијата, да му
се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:
1. Дел од КП бр.1140/3 КО Песочани со површина
од 1.010м2, евидентирана во Имотен лист бр.394, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-74/2014 од
19.03.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
2. Дел од КП бр.5110/3 КО Мешеишта со површина
од 273м2, евидентирана во Имотен лист бр.1269, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1047/20142 од 8.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП бр.1120 КО Мешеишта со површина
од 271м2, евидентирана во Имотен лист бр.1364, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1220/2014
од 10.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
4. Дел од КП бр.332/4 КО Оровник со површина од
38м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1567/2014-2 од
14.07.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
5. Дел од КП бр.1345/2 КО Песочани со површина
од 572м2, евидентирана во Имотен лист бр.339, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-79/2014 од
19.03.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
6. Дел од КП бр.4293/1 КО Мешеишта со површина
од 4м2, евидентирана во Имотен лист бр.1518, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1136/1-2014
од 08.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
7. Дел од КП бр.913/1 КО Оровник со површина од
123м2, евидентирана во Имотен лист бр.784, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-890/2014 од
11.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
8. Дел од КП бр.2109 КО Ботун со површина од
20м2, евидентирана во Имотен лист бр.89, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-799/2014-2 од
08.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
9. Дел од КП бр.1168/2 КО Оровник со површина
од 189м2, евидентирана во Имотен лист бр.1174, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-963/2014
од 04.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
10. КП бр.919/5 КО Оровник со површина од 22м2,
евидентирана во Имотен лист бр.296, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-559/2014 од
08.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
11. КП бр.2732 КО Мешеишта со површина од
1.270м2, евидентирана во Имотен лист бр.93, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1214/2014 од
01.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
12. Дел од КП бр.603/4 КО Мешеишта со површина
од 427м2 и дел од КП бр.603/5 КО Мешеишта со површина од 22м2, евидентирани во Имотен лист бр.364,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261290/2014-2 од 15.04.2014 година на Министерството
за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
13. Дел од КП бр.723/3 КО Оровник со површина
од 26м2, евидентирана во Имотен лист бр.819, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-455/2014 од
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17.03.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
14. Дел од КП бр.2104/10 КО Мешеишта со површина од 395м2, евидентирана во Имотен лист бр.893,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261162/2014-2 од 28.03.2014 година на Министерството
за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
15. Дел од КП бр.472/1 КО Горенци со површина од
137м2, евидентирана во Имотен лист бр.421, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-362/2014-2 од
16.03.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
16. Дел од КП бр.2506/14 КО Охрид 4 со површина
од 5.728м2, евидентирана во Имотен лист бр.101781,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261061/2014 од 12.09.2014 година на Министерството за
финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
17. Дел од КП бр.1290/1 КО Требеништа со површина од 113м2, евидентирана во Имотен лист бр.562,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261383/2014 од 23.05.2014 година на Министерството за
финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
18. Дел од КП бр.3075 КО Врбјани со површина од
547м2, евидентирана во Имотен лист бр.10, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1155/2014 од
21.05.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
19. Дел од КП бр.504/1 КО Горенци со површина од
1.164м2, евидентирана во Имотен лист бр.568, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-357/2014-2 од
16.05.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
20. Дел од КП бр.3250 КО Врбјани со површина од
308м2, евидентирана во Имотен лист бр.558, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1027/2014 од
21.05.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
21. Дел од КП бр.3305 КО Врбјани со површина од
34м2, евидентирана во Имотен лист бр.575, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1158/2014-2 од
28.03.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
22. Дел од КП бр.3087 КО Врбјани со површина од
111м2, евидентирана во Имотен лист бр.139, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-877/2014 од
21.05.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
23. Дел од КП бр.736/1 КО Мешеишта со површина
од 5.589м2, евидентирана во Имотен лист бр.1629, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1337/2014
од 23.05.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
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24. Дел од КП бр.409/9 КО Оровник со површина
од 32м2, евидентирана во Имотен лист бр.1219, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-892/2014-2 од
16.05.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
25. Дел од КП бр.970/1 КО Оровник со површина
од 576м2, евидентирана во Имотен лист бр.415 и 941,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261778/2014 од 27.06.2014 година на Министерството за
финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
26. Дел од КП бр.970/2 КО Оровник со површина
од 34м2, евидентирана во Имотен лист бр.941, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1783/2014 од
27.06.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
27. Дел од КП бр.3083/1 КО Врбјани со површина
од 3.425м2, евидентирана во Имотен лист бр.118, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-858/2014-2
од 10.04.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
28. Дел од КП бр.371/1 КО Мешеишта со површина
од 204м2, евидентирана во Имотен лист бр.1319, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1268/2014
од 03.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
29. Дел од КП бр.69/1 КО Климештани со површина од 1.626м2 и КП бр.70/2 КО Климештани со површина од 446м2, евидентирани во Имотен лист бр.255,
согласно Решение за експропријација УП.бр.26736/2014 од 10.06.2014 година на Министерството за
финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
30. Дел од КП бр.945/2 КО Охрид 4 со површина од
170м2, евидентирана во Имотен лист бр.101729, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1006/2014
од 15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
31. Дел од КП бр.954/2 КО Охрид 4 со површина од
1.072м2, евидентирана во Имотен лист бр.101730, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1007/2014
од 15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
32. Дел од КП бр.836/2 КО Охрид 4 со површина од
592м2, евидентирана во Имотен лист бр.101776, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1058/2014
од 15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
33. Дел од КП бр.1266 КО Ботун со површина од
17м2, евидентирана во Имотен лист бр.10, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1748/2014 од
15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
34. Дел од КП бр.1311 КО Ботун со површина од
64м2, евидентирана во Имотен лист бр.22, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-834/2014 од
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12.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
35. Дел од КП бр.2487 КО Сливово со површина од
670м2, евидентирана во Имотен лист бр.951, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1978/2014 од
22.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
36. Дел од КП бр.827/1 КО Охрид 4 со површина од
37м2, евидентирана во Имотен лист бр.12095, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1013/2014 од
22.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
37. Дел од КП бр.829/2 КО Охрид 4 со површина од
3м2, евидентирана во Имотен лист бр.101761, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1050/2014 од
15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
38. Дел од КП бр.967/1 КО Охрид 4 со површина од
90м2, евидентирана во Имотен лист бр.100817, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1003/2014 од
16.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
39. Дел од КП бр.836/1 КО Охрид 4 со површина од
1.552м2, евидентирана во Имотен лист бр.21485, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1004/2014
од 15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
40. Дел од КП бр.875/2 КО Оровник со површина
од 192м2, евидентирана во Имотен лист бр.1125, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1805/20142 од 18.08.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за
управна постапка во Охрид;
41. Дел од КП бр.305 КО Сливово со површина од
160м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1900/2014 од
05.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
42. Дел од КП бр.336 КО Сливово со површина од
666м2, евидентирана во Имотен лист бр.57, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1993/2014 од
05.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
43. Дел од КП бр.253 КО Сливово со површина од
55м2, евидентирана во Имотен лист бр.347, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1910/2014 од
05.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
44. Дел од КП бр.1117 КО Требеништа со површина од 42м2, евидентирана во Имотен лист бр.466, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1390/20142 од 16.05.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за
управна постапка во Охрид;
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45. Дел од КП бр.1463/1 КО Требеништа со површина од 2.539м2, евидентирана во Имотен лист бр.6,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261396/2014-2 од 16.05.2014 година на Министерството
за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
46. Дел од КП бр.2508/2 КО Охрид 4 со површина
од 660м2, евидентирана во Имотен лист бр.101773, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1051/2014
од 17.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
47. Дел од КП бр.956 КО Охрид 4 со површина од
324м2, евидентирана во Имотен лист бр.64100, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-994/2014 од
16.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
48. Дел од КП бр.2506/7 КО Охрид 4 со површина
од 142м2, евидентирана во Имотен лист бр.91825, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1048/2014
од 12.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
49. Дел од КП бр.830/2 КО Охрид 4 со површина од
81м2, евидентирана во Имотен лист бр.101760, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1052/2014 од
12.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
50. Дел од КП бр.2239 КО Сливово со површина од
743м2, евидентирана во Имотен лист бр.79, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1928/2014 од
15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
51. Дел од КП бр.2505/2 КО Охрид 4 со површина
од 20м2, евидентирана во Имотен лист бр.91327, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-997/2014
од 15.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
52. Дел од КП бр.2243 КО Сливово со површина од
1.381м2, евидентирана во Имотен лист бр.55, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1966/2014 од
29.08.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
53. Дел од КП бр.2473/2 КО Сливово со површина
од 544м2, евидентирана во Имотен лист бр.10, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1974/2014 од
29.08.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
54. Дел од КП бр.379 КО Сливово со површина од
310м2, евидентирана во Имотен лист бр.28, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1986/2014 од
29.08.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
55. Дел од КП бр.330 КО Сливово со површина од
319м2, евидентирана во Имотен лист бр.80, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1987/2014 од
29.08.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
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56. Дел од КП бр.932/2 КО Охрид 4 со површина од
2.215м2, евидентирана во Имотен лист бр.101735, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1049/2014
од 16.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
57. Дел од КП бр.830/1 КО Охрид 4 со површина од
2.561м2, евидентирана во Имотен лист бр.90484, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1002/2014
од 16.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
58. Дел од КП бр.305 КО Сливово со површина од
160м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1896/2014 од
01.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
59. Дел од КП бр.269 КО Сливово со површина од
381м2, евидентирана во Имотен лист бр.701, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1942/2014 од
01.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
60. Дел од КП бр.484/2 КО Горенци со површина од
110м2, евидентирана во Имотен лист бр.2, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2133/2014 од
12.09.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
61. Дел од КП бр.3311 КО Врбјани со површина од
77м2, евидентирана во Имотен лист бр.199, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1035/2014 од
26.03.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
62. Дел од КП бр.385 КО Сливово со површина од
210м2, евидентирана во Имотен лист бр.385, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1937/2014 од
11.08.2014 година на Министерството за финансииУправа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
63. Дел од КП бр.5034/2 КО Кичево 9 со површина
од 2.715м2, евидентирана во Имотен лист бр.57375,
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-17/3 од
26.02.2014 година на Министерството за финансии Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид - за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9276/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5029.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр.98/08 ,145/10
и 104/13,187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2014 година, донесе

ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09- 4515/
4 од 28.10. 2014 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија ".
Бр. 42-9277/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5030.
Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014)
и член 27 од Законот за внатрешни работи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 92/2009, 35/2010,
36/2011, 158/2011, 114/2012, 187/2013 и 116/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана
на 29 октомври 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1. За државен секретар во Министерството за внатрешни работи се именува Анастасија Илиеска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.24-9359/1
Претседател на Владата
29 октомври 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
5031.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“, бр.43/2012 145/2012, 87/2013, 164/2013,
39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ
ЗА СИТЕ “ ЗА 2014 ГОДИНА
1.Во Програмата „Здравје за сите за 2014 година“
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.15/14), во делот 6 ,,ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“,
табелата и текстот по табелата се менува и гласи:
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А. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 1 ,3,4,5,7 и 8 од табелата ќе се доставуваат
до здравствените домови извршители на активностите.
Б. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 2 и 6 од табелата ќе се доставуват до Институт за јавно здравје на Република Македонија по завршување на активностите од Програмата и по доставен извештај со резултати од активностите.
Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014
година во износ од 4.000.000,00 денари. “
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8637/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
5032.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА,СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ
НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА
1. Во Програмата за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2014 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14), во Делот II. Активности, очекувани резултати (индикатори на успешност), табела број 1 :Приказ по обем и вид на активности по извршители, се заменува со нова табела, која гласи:

Стр. 26 - Бр. 161

3 ноември 2014

Во Делот „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ табелата се
заменува со нова табела, која гласи:

По табелата ставот 1 се брише .
Ставот 7 се менува и гласи :„Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014 година во висина од 1.500.000,00 денари, од кои 1.000.000,00 денари од основен Буџет и 500.000,00 денари од сопствени средства на Министерство за здравство .“
2. Оваa програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8639/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
5033.
Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија", бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
1. Во Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2014 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2014), во делот „V. Потребни финансиски средства (обем, цена и
вкупни средства) Табела 1“, табелата се менува и гласи:
I. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) Табела 1
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8643/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
5034.
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република
Македонија", бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
1. Во „Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2014 година" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/2014), во Делот IV. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства), Табелата број 1 се менува и гласи:

3 ноември 2014

Бр. 161 - Стр. 29

2. Оваa програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8645/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5035.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија" бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013,
39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
1. Во Програмата за задолжителна имунизација на
населението во Република Македонија за 2014 година
(„Службен весник на Република Македонија " бр.
15/14), во делот „III. Мерки кои треба да се превземат
за подобрување на состојбите“, во ставот 2 алинејата 2
се менува и гласи:
„ - набавка на повеќевалентни вакцини, со цел воведување на поливалентните вакцини во редовниот календар за имунизација и отпочнување со вакцинацијата. “
Во делот „VII.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 2 износот „240.000.000,00“ се заменува со износот „120.000.000,00 “.
Во делот „VII-1. ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА
ИМУНИЗАЦИЈА “ насловот и табелата се менуваат и
гласат:
„VII-1. ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА-НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ОД 2013 ГОДИНА “

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8646/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5036.
Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од¬
Законот за здравствена заштита („Службен весник на
Република Македонија" бр. 43/12, 145/12 , 87/13,
164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ
ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА
ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕСОТ
ЗА 2014 ГОДИНА
I. Во Програмата за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија” бр.
8/14), во Делот 3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ
ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА
ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА
2014 ГОДИНА, првиот пасус се менува и гласи:
„Износот на финансиски средства кои се потребни
за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински
игли, ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал
за инсулински пумпи за 2014 година е 485,223,280.00
денари и неизмирени обврски 344,776,720.00 денари.“
II. Делот 3. точка 1. Камп за тип 1 дијабетес – 920
000 мкд , точка 2. Едукативни сесии во основните и
средни училишта во Македонија – 630 000 мкд и табелата Договорни услуги се бришат.
Табелата Рекапитулар се менува и гласи:
“

Во делот „VII-2 ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ “ табелата се менува и гласи:
III .Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8647/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

По табелата VII-2, во ставот 1 износот
„240.000.000,00
“
се
заменува
со
износот
„120.000.000,00 “.
Во ставот 2 износот „42.306.803,00 “ се заменува со
износот „116.283.240,00 “.

5037.
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од
Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

Стр. 30 - Бр. 161

3 ноември 2014

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА
ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2014
година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14), во Делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 5 табелите 2 и 3 се менуваат и гласат:

2. Во Делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во ставот 1 износот „70.000.000,00“, се заменува со износот „67.000.000,00“, а износот „28.000.000,00“ се заменува со износот „25.000.000,00“.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8649/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
5038.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ
И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
1. Во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2014 година
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.15/14), во глава IV. Потребни финансиски средства за реализација на програмата, Табелата 1. се менува и гласи:

3 ноември 2014

Бр. 161 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 161

3 ноември 2014

3 ноември 2014

Бр. 161 - Стр. 33

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8650/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5039.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од¬ Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14 и 132/14) и член 63 точка 7) од За¬ко¬нот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02,
31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09,
67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13,
43/14, 44/14, 97/14, 112/14 и 113/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014
година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со
душевни растројства во Република Македонија за 2014
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 17/14), во делот „МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА“ во подделот „Активностите во оваа програма преставуваат:“ во точката 3)
точката се заменува со запирка и се додава нова точка
4) која гласи:
„4) Финансирање на тимовите кои ќе работат во
Центрите за депресија, а ќе функционираат надвор од
болниците (во Здравствените домови и Центрите за јавно здравје).“.
Во подделот „Извршители на програмата се:“ во
точката 2) по зборот „единица“ се додаваат зборовите
„и/или невропсихијатриско/психијатриско одделение
или служба“.
2. Во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ табелата се заменува со нова табела која гласи:

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-8651/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5040.
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од
Законот за здравствена заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013,
164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе:
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2014 ГОДИНА
1. Во Програмата за организирање и унапредување
на крводарителството во Република Македонија за
2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2014), во делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА“, во ставовите 1 и 2 износот
„16.000.000,00“ се заменува со износот „15.020.000,00“.
Во делот „СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАРТИЦИПАЦИЈА“ износот „9.000.000,00“ се заменува со
износот „8.020.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија„„.
Бр. 42-8652/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

5041.
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија”
бр. 15/2013, 120/2013 и 41/2014) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република
Македонија” бр. 180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА

Во текстот по табелата во ставот 1 износот
„65.000.000,00“ се заменува со износот „60.000.000,00“,
а износот „50.000.000,00“ се заменува со износот
„45.000.000,00“.

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2014 година („Службен
весник на Република Македонија” бр. 10/14 и 141/14)
во точка 1 во ставот 10 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Стр. 34 - Бр. 161

3 ноември 2014

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8704/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3 ноември 2014

Бр. 161 - Стр. 35

5042.
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
29.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО 2014 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка
планска документација во Република Македонија во
2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/14 и 143/14), во точката 1, потточка 1.3 по
зборовите: „развојни зони“ се додаваат зборовите: „и
други зони“ и износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „1.600.000,00“.
Во потточката 1.12 износот „200.000,00“ се заменува со износот „1.200.000,00“.
Во потточката 1.13 износот „1.200.000,00“ се заменува со износот „800.000,00“.
По потточката 1.16 се додаваат три нови потточки
1.17, 1.18 и 1.19 кои гласат:
„1.17 Средства наменети за довршување на Урбанистички план вон населено место за Туристички локалитет Горица, Св. Стефан со пристаниште
100.000,00 денари
1.18 Државна урбанистичка планска документација
за Спортски Аеродром Калишта, Струга
700.000,00 денари
1.19 Средства наменети за спортско рекреативни
центри
100.000,00 денари“
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8803/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
5043.
Врз основа на член 88 - з став (3) од Законот за
заштита на културното наследство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11,
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14 и 44/14), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМЕНОСТ НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТОРСКА
ЛИЦЕНЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат просторните услови за материјално-техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за
добивање на конзерваторска лиценца (во натамошниот
текст: испитот).
Член 2
Полагањето се спроведува во две простории од кои
секоја одделно треба да биде опремена со :
- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за кандидатите за тестирање, пет за членовите на комисијата за
полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии
од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е
најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на
процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.
Член 3
Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за
електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за култура – Управа за
заштита на културното наследство за спроведување на
електронското полагање на испитот.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 54-9742/1
29 октомври 2014 година

Министер за култура,

Скопје

д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р.
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5044.
Врз основа на член 10 - ж став (3) од Законот
за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и
187/13), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО
- ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМЕНОСТ НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА
ЛИЦЕНЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат просторните услови за материјално-техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за
добивање на лекторска лиценца (во натамошниот
текст: испитот).
Член 2
Полагањето се спроведува во две простории од кои
секоја одделно треба да биде опремена со:
- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за кандидатите за тестирање, пет за членовите на комисијата за
полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии
од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е
најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на
процесот на тестирање,
-локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.
Член3
Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за
електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за култура за спроведување на електронското полагање на испитот.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 54-9741/1
29 октомври 2014 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
5045.
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член 129
став (3) од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации, на 18.9.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ
КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат радиофреквенциите што можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции, во согласност со прописите
на Eвропската конференција за пошти и телекомуникации (CEPT) и другите меѓународни правила и прописи
што ги прифатила Република Македонија.
Член 2
Радиофреквенциите кои се користат без одобрение
за користење на радиофреквенции како и условите за
нивно користење се дадени во Прилог на овој правилник кој е негов составен дел.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на влегување во сила на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за радиофреквенции
кои можат да се користат без одобрение за користење
на радиофреквенции („Службен весник на Република
Македонија број 64/2007) и Правилникот за изменување на правилникот за радиофреквенции кои можат да
се користат без одобрение за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“
број 169/2010).
По влегувањето во сила овој Правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски
комуникации.
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Министер за култура,
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Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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5046.
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, член 29
став (3) и член 31 став (3) од Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 27.10.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се уредува начинот на пресметка
на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.
Член 2
Пресметката на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции се врши според следните критериуми: вид на радиокомуникациска услуга, доделен
радиофреквенциски опсег, ширина на доделени радиофреквенциски канали, област на покриеност, големина
на сервисна зона (населено место/број на жители),
ефективна висина на антената, заедничко користење на
иста радиофреквенција или комбинација од истите.
Надоместокот за користење на радиофреквенции се
базира на начело на објективност и пропорционалност
и се изразува во бодови.
Вредноста на бодот за надоместок од член 1 на овој
правилник се утврдува со Одлука што ја донесува директорот на Агенцијата врз основа на годишната програма за работа за наредната година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за наредната година, во
рок од десет дена од денот на усвојувањето на годишната програма за работа за наредната година и е изразена во евра во денарска противвредност, пресметана по
средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.
Одлуката од став 1 од овој член ќе биде објавена на
веб страната на Агенцијата и во „Службен весник на
Република Македонија“.
II. ФИКСНА СЛУЖБА
Член 3
За користење на радиофреквенции во фиксната
служба бројот на бодовите се утврдува според радиофреквенцискиот опсег и широчината на доделените радиофреквенциски канали и изнесува:

1. за системи точка-точка (point to point), бројот на
бодовите Np-p се утврдува според формулата:
Np-p = 5 х B х F
- каде што коефициентот В е еднаков на широчината на доделениот радиофреквенциски канал на предавателот (Тх) изразен во kHz и поделен со 25 kHz.
2. за системи точка - повеќе точки (point to
multipoint), бројот на бодовите Npmp се утврдува според формулата:
Np-mp = 3 х B х F
- каде што коефициентот B е еднаков на вкупната
широчина на доделениот фреквенциски пар (Тх + Rх)
изразена во kHz и поделен со 25 kHz.
- каде што Коефициентот F зависи од радиофреквенцискиот опсег и изнесува:
Радиофреквенциски опсег
F
До 29,7 MHz
20
Од 29,7 MHz до 960 MHz
5
Од 960 MHz до 2300 MHz
0.5
Од 2.300 MHz до 5.000 MHz
0.4
Од 5.000 MHZ до 10.000 MHz
0.3
Од 10.000 MHz до 20.000 MHz
0.2
Над 20.000 MHz
0.1
3. за системи за широкопојасен безжичен пристап
(FWA), бројот на бодовите Nbwa е утврдува според
формулата:
Nbwa= 28 х В х F х R
- каде што коефициентот В е еднаков на вкупната
широчина на доделените радиофреквенциски канали
(Rх + Тх) изразена во MHz и поделена со 1 MHz.
- каде што коефициентот F зависи од радиофреквенцискиот опсег и изнесува:
Радиофреквенциски опсег
До 3.400 MHz
Од 3.400 MHz до 4.200 MHz
Од 5.000 MHz до 20.000 MHz
Над 20.000 MHz

F
2
5
4
2

- коефициентот R зависи од големината на сервисната зона (населени места) и изнесува:
Населени места
Територија на РМ
Регион 1: Град Скопје, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани, Сопиште, Чучер Сандево
и Арачиново

R
4
2
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Регион 2: Куманово, Липково, С.Нагоричане,
Ранковце, Кр.Паланка, Кратово, Штип, Виница,
Св.Николе, Кочани, Лозово, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Кар- бинци, Зрновци, Берово,
Пехчево, Делчево и Македонска Каменица
Регион 3: Велес, Чашка, Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Струмица, Радовиш, Конче,Василево, Босилево, Ново Село,
Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран
Регион 4: Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Долнени, Кривогаштани, Могила, Новаци
и Ресен
Регион 5: Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Кичево, М.Брод, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, Пласница, Дебар и Центар Жупа
Регион 6: Тетово, Гостивар, Теарце, Јегуновце,
Желино, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Маврово и Ростуше

1.2

2. за користење на една фреквенција (симплекс)
бројот на бодови Ѕ изнесува:
Ѕ = 50 х В

1

3. за користење на една фреквенција (симплекс) на
цела територијата на Република Македонија бројот на
бодови Ѕ1 изнесува:
Ѕ1 = 150 х В

1

1

1,2

4. за користење на симплексна фреквенција изведена од семидуплексен канал не се плаќа надоместок;
5. за користење на фреквенции за јавни мобилни
комуникациски мрежи (GЅМ, DСЅ 1800, UMTS/IMT
2000, LТЕ) бројот на бодовите се утврдува по доделен
радио фреквенциски опсег од 1 MHz и изнесува:

4. за линкови за пренос на аудио и/или видео
сигнал бројот на бодовите изнесува:

Опсег
до 862 MHz
од 862 MHz до 960 MHz
над 960 MHz

Услуга
за телевизија
за звучна радиодифузија
за преносен/мобилен линк за ТВ
за преносен/мобилен линк за радио

6. за јавна телекомуникациска DECT мрежа (Digital
European Cordless Telecommunications System) бројот
на бодовите се утврдува по доделен радиофреквенциски опсег и изнесува:

F
70
17
105
52

III. КОПНЕНА МОБИЛНА СЛУЖБА
Член 4
За користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба бројот на бодовите се утврдува според
широчината на доделените радиофреквенциски канали
и ефективната височина на антената и изнесува:
1. за радио мрежи со базни (репетиторски) станици
бројот на бодови Ѕ се пресметува за секој фреквенциски пар посебно според формулата:
Ѕ = 50 х (В + К)
- каде што коефициентот В е еднаков на вкупната
ширина на доделениот фреквенциски пар (Тх+Rх) изразена во kHz и поделена со 25 kHz.
- каде што коефициентот К зависи од максималната
ефективна височина на предавателната антена и изнесува:
Heff. max. (m)
До 75 m
Од 75 m до 150 m
Од 150 m до 300 m
Од 300 m до 600 m
Над 600 m

К
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5

Доделен фреквенциски опсег
за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz

Бодови
14.350
28.700
21.000

Бодови
35

IV. РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА
Член 5
(1) За користење на радиофреквенции во радиодифузната служба VHF и UHF фреквенциски опсег) бројот на бодовите N се утврдува според: ефективната височина на предавателната антена, големината на сервисната зона (населено место/број на жители) и заедничкото користење на иста фреквенција, по формулата:
N = 35 х А х G х Z х 1/Т
- каде што коефициентот А изнесува:
o за звучна радиодифузија
А = 0.1
o за телевизија
А = 0.2
o коефициентот G зависи од големината на сервисната зона (населено место) и изнесува:
Населено место
Територија на РМ
Скопје
Битола, Куманово и Тетово

G
18
12
9
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Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци,
Кичево, Кочани, Неготино, Охрид, Прилеп,
Радовиш, Струга, Струмица и Штип

6

- Коефициентот Z зависи од сервисната зона (број
на жители) и изнесува:
Z
9
13.5
18
22.5
3.
27
31.5
54
90

- коефициентот Т е број на корисници кои заеднички користат иста фреквенција во иста сервисна зона, но
во различно време (time shearing).
(2) За користење на радиофреквенциии за емитување радио програма во опсегот на долги, средни и кратки бранови (FM, MF и HF фреквенциски опсези) бројот
на бодовите изнесува 50% од вкупниот број на бодови
N за звучна радиодифузија определен во став 1 на овој
член.
V. САТЕЛИТСКА СЛУЖБА
Член 6
(1) За користење на радиофреквенции во сателитска
служба бројот на бодовите се утврдува според доделениот радиофреквенциски опсег и изнесува:
1. Фиксна земска станица (Fixed Earth Station):
За радио фреквенциски опсег
до 100 kHz
до 200 kHz
до 500 kHz
до 1 MHz
до 2 MHz
над 2 MHz

Бодови
70
175
350
700
175
0
350
0

2. VЅАТ главна станица (HUB Station):
За радио фреквенциски опсег
до 100 kHz
до 200 kHz
до 500 kHz
до 1 MHz

1750
3500

3. VЅАТ терминал:

За останатите сервисни зони (населени места) кои
не се наведени во табелата, коефициентот G = 3.

Број на жители во сервисната зона
До 5.000
До 5.000 - 10.000
До 10.000 - 30.000
До 30.000 - 50.000
До 50.000 - 100.000
До 100.000 - 500.000
До 500.000 - 1.000.000
Над 1.000.000

до 2 MHz
над 2 MHz

Бодови
70
175
350
700

За радио фреквенциски опсег
до 100 kHz
до 200 kHz
до 500 kHz
до 1 MHz
над 1 MHz
4. SNG сателитска станица
Satellite News Gathering

Бодови
35
70
175
350
700

3500

глобални мобилни персонални комуникациски системи
(GMPCS):
- за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz 350
(2) За привремено користење на радиофреквенции
за VSAT/ SNG бројот на бодовите, независно од широчината на доделениот опсег изнесува:
- за VЅАТ терминал
87
- за SNG сателитска станица
350
VI. ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА, РАДИОНАВИГАЦИСКА СЛУЖБА И ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА
Член 7
За користење на радиофреквенции во воздухопловна и радионавигациска служба и за внатрешна пловидба бројот на бодовите се утврдува според видот на радиостаницата и изнесува:
За радиостаница
на земја
во воздухоплов со максимална полетна маса од 2750 kg до 5700 kg
во воздухоплов со максимална полетна маса над 5700 kg
за навигација, идентификација, одредување
на положба, сигнализација и др
на пловен објект

Бодови
14
14
350
14
7

VII. СЛУЖБИ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА
Член 8
За користење на радиофреквенции за службите за
итна медицинска помош и други здравствени организации, противпожарните и спасувачки служби се плаќа
надоместок во висина од 10% од вкупниот број на бодови пресметан во соодветната радиослужба.
VIII. ПРЕНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИЗДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
Член 9
На имателот на одобрение за користење на радиофреквенции на кого му престанува правото за користење на радиофреквенции преку пренесување или изда-
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вање на правото на користење на радиофреквенции,
врз основа на претходно платени сите надоместоци кои
бил должен да ги плати, Агенцијата му го враќа делот
од платениот годишен надоемсток за користење на радиофреквенции за оние цели месеци од календарската
година во кои не се користат доделените радиофреквенции, пресметан на начин што бројот на преостанатите месеци се помножува со една дванаесетина од
платениот годишен надоместок.
IX. ИЗМЕНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
Член 10
На имателот на одобрение за користење на радиофреквенции на кого му престанува правото за користење на радиофреквенции преку измена на одобрението
за користење на радиофреквенции по службена должност или по барање на имателот на одобрението за користење на радиофреквенции, Агенцијата му го враќа
делот од платениот годишен надоместок за користење
на радиофреквенции за оние цели мeсеци од календарската година во кои не се користат доделените радиофреквенции, пресметан на начин што бројот на преостанатите месеци се помножува со една дванаесетина од
платениот годишен надоместок.
X. ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ
НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
Член 11
По исклучок од член 1 на овој правилник имателите
на користење на привремени одобренија за користење
на радиофреквенции плаќаат надоместок за користење
на радиофреквенции во висина од 10% од годишниот
надоместок што би бил платен за користење на тие радиофреквенции.
XI. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Член 12
Надоместокот за користење на радиофреквенции се
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од
датумот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции.
Годишен надоместок за користење на радиофреквенции не плаќаат органите на државната управа, ЈП
Македонска радиодифузија за пренос на радио-телевизиските програмски сервиси на ЈП Македонска радиотелевизија, радиоаматери и корисниците на граѓанскиот опсег (ЦБ).
Надоместоците за користење на радиофреквенции
што се платени во годината во која е отповикано одобренето не се враќаат во случај кога Агенцијата го отповикува одобрението за користење на радиофреквенции
по службена должност.
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XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 13
Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, објавен во „Службен весник на Република Македонија бр. 88/2013).
Член 14
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува од 1.1.2015 година.
По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави
на веб страната на Агенцијата.
Бр. 0201-2373/2
27 октомври 2014 година
Директор,
Скопје
Роберт Орданоски, с.р.
__________
5047.
Врз основа на член 24 став (1) алинеjа 3, член 29
став (3) и член 32 став (3) од Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 27.10.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ
БРОЕВИ И/ИЛИ СЕРИИ НА БРОЕВИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдува начинот на пресметка на висината на годишниот надоместок за користење
на доделени броеви и/или серии на броеви од Планот
за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.
Член 2
Висината на годишниот надоместок за користење
на доделени броеви и серии на броеви се изразува во
бодови. Бројот на бодовите се утврдува врз основа на
следните критериуми: видот и намената на серијата на
броеви и броеви и должината на доделените броеви.
Вредноста на бодот за надоместок од член 1 на овој
правилник се базира на начело на објективност и пропорционалност и се утврдува со одлука што ја донесува директорот на Агенцијата врз основа на годишната
програма за работа за наредната година во чиј состав е
финансискиот план на Агенцијата за наредната година,
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во рок од десет дена од денот на усвојувањето на годишната програма за работа за наредната година и е изразена во евра во денарска противвредност, пресметана
по средниот курс на Народната Банка на Република
Македонија на денот на фактурирањето.
Одлуката од став 1 од овој член ќе биде објавена на
веб страната на Агенцијата и во „Службен весник на
Република Македонија".
II. БОДОВИ ЗА НАМЕНА НА СЕРИИ НА БРОЕВИ
Член 3
Бројот на бодовите според намената на серијата на
броеви се утврдува за следните видови броеви:
1. претплатнички броеви во нумерациски подрачја
за јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги и за
јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги
Услуга
серија од 1.000 броеви
серија од 10.000 броеви
серија од 100.000 броеви

Бодови
105
1050
10500

2. броеви од серијата 05
Услуга
поединечен број
блок од 10 броеви

Бодови
170
1530

Бодови
152.85

IV. БОДОВИ ПО ВИД И НАМЕНА НА СЕРИИ НА
БРОЕВИ И БРОЕВИ
Член 5
Бројот на бодовите според намената на серијата на
броеви и должината на доделените броеви се утврдува
за:
1. број на операторите на јавните телефонски мрежи за услуги за грижа за корисници (со почетни цифри
12, 17 и 18)
Услуга
3-цифрен број
4-цифрен број
5-цифрен број
6-цифрен број
7-цифрен број

Бодови
670
340
170
90
50

2. број и услуга со посебна цена на чинење во рамките на мрежата на операторот на јавна телефонска
мрежа
Услуга
серија броеви за услуги со посебна цена на
чинење (со почетни цифри 14)

Бодови
15750

3. национален скратен број за услуги хармонизирани на европско ниво

3. броеви од серијата 08
Услуга
поединечен број
блок од 10 броеви

Услуга
4-цифрен број (со почетни цифри 15)

Бодови
40
250

4. број на носител (10аb) 1.000 бода.

Услуга
број 112
број од серијата 116 (xyz)
број од серијата 118 (х)

Бодови
бесплатно
бесплатно
бесплатно

4. национален скратен број за услуги од национално општествено значење

III. БОДОВИ ЗА ДОЛЖИНА НА БРОЕВИ
Член 4
Бројот на бодовите според должината на доделените броеви се утврдува за:
1. скратен број на целата територија на Република
Македонија
Услуга
5-цифрен број (со почетни цифри 15 или 13)

Бодови
200

2. скратен број во нумерациско подрачје за јавни
телефонски мрежи и/илн услуги со 6-цифрен претплатнички броеви

Услуга
број 19(х)

Бодови
бесплатно

5. кодови за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзни со електронски комуникациски
услуги
Услуга
код за идентификација

Бодови
бесплатно

6. кодови на мобилни мрсжи за идентифнкација на
мобилни терминали и мобилни корисници
Услуга
код за идентификација

Бодови
бесплатно
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7. кодови на меѓународни сигнализациски точки
Услуга
код за идентификација

Бодови
бесплатно

Член 6
Бројот на бодовите за резервираните броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија се утврдува така што бројот на бодовите утврдени со
овој правилник за соодветните броеви и серии на броеви се намалува за 50%.
V. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И/ИЛИ СЕРИИ
НА БРОЕВИ
Член 7
На операторот на кого му престанало правото за користење на броевите и/или сериите на бреви заради
пренесување на правото на користење на доделени
броеви и/или серии на броеви, врз основа на претходно
платени сите надоместоци кои бил должен да ги плати,
Агенцијата му го враќа делот од платениот годишен
надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви за оние цели месеци од календарската
година во кои не се користат доделени броеви и/или серии на броеви пресметан на начин што бројот на преостанатите месеци се помножува со една дванаесетина
од платениот годишен надоместок.
VI. ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ
Член 8
Операторите чии броеви се пренесени на друг оператор, за тие броеви не го плаќаат годишниот надоместок од член 1 на овој правилник. Годишниот надоместок го плаќа операторот на кого му се пренесени боревите. Агенцијата притоа ги користи податоците од централната база на податоци за пренесување на броеви
согласно Правилникот за Преносливост на броеви.
Фактурирањето се врши врз основа на Извештај од
централаната база на податоци за пренесување на броеви и Решението за доделување на бореви и/или серии
на броеви.
VII. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Член 9
Надоместокот за користење на доделени броеви
и/или серии на броеви се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од денот на доделувањето на
броевите и/или сериите на броеви врз основа на издадено Решение користење на броевите и/илисериите на
броеви.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 10
Со денот на примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на методот за
пресметување на годишниот надоместок за користење
на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија" бр. 32/2014).
Член 11
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува од 1.1.2015 година.
По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави
на веб страната на Агенцијата.
Бр. 0201-2376/2
27 октомври 2014 година
Директор,
Скопје
Роберт Орданоски, с.р.
__________
5048.
Врз основа на член 24 став (1) алинеа 3, член 29
став (3) и член 30 став (8) од Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 27.10.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР
НА ПАЗАРОТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за
пресметка на годишниот надоместок за надзор на пазарот, кој операторите на јавни комуникациски мрежи и
давателите на јавни комуникациски услуги го плаќаат
на сметка на Агенцијата за електронски комуникации
(во натамошниот текст: Агенцијата).
Член 2
Висината на годишниот надоместок од член 1 на
овој правилник се базира на начело на објективност и
пропорционалност и се утврдува со Одлука што ја донесува директорот на Агенцијата врз основа на годиш-
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ната програма за работа за наредната година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за наредната
година, во рок од десет дена од денот на усвојувањето
на годишната програма за работа за наредната година и
може да изнесува најмногу до 0,30% од вкупниот годишен приход на операторот остварен со употребата на
јавни комуникациски мрежи и давањето на јавни комуникациски услуги во текот на претходната календарска
година, или пократок дел од годината кога операторот
или давателот на јавни комуникациски услуги почнал
да работи.
Одлуката од став 1 од овој член ќе биде објавена на
веб страната на Агенцијата и во „Службен весник на
Република Македонија".
Член 3
Операторот е должен најдоцна до 15 март во тековната година до Агенцијата да достави извештај за износот на вкупниот приход од член 2 од овој правилник.
Член 4
За определување на годишниот надоместок, операторите на јавни комуникациски мрежи и даватели на
јавни комуникациски услуги се поделени во 5 (пет) категории во зависност од висината на вкупниот годишен
приход од член 2 на овој правилник, а годишниот надоместок го плаќаат во висина на процентуалниот износ
од вкупниот приход во зависност од категоријата во
која што се распределени, согласно табелата:
Категорија
I
II
III
IV
V

Вкупен приход
(денари)
до 1.000.000,00
од 1.000.000,00 до
10.000.000,00
од 10.000.000,00 до
100.000.000,00
од 100.000.000,00 до
500.000.000,00
повеќе од 500.000.000,00

Процентуален
износ
0,07% x К
0,14% x К
0,21% x К
0,28% x К
0,30% x К

Каде што коефициентот „К“ за пресметка на процентуалниот износ се утврдува согласно Одлуката од
членот 2 од овој правилник. Коефициентот „К“ може
да има вредност 0 < K ≤ 1.
II. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Член 5
Годишниот надоместок определен согласно член 4
од овој правилник операторот или давателот на услуга
го плаќа на сметка на Агенцијата, најдоцна до 15
Април во тековната година, врз основа на претходно
доставен извештај за износот на вкупниот приход од
член 4, а во согласност со одлуката од член 2 на овој
правилник, а по доставено решение и фактура од страна на Агенцијата.

Доколку кај Агенцијата постои основано сомнение
за вистинитоста на остварениот годишен вкупен приход наведен во извештајот од член 3 од овој правилник,
има право на трошок на операторот или давателот да
изврши процена на истиот.
Доколку Агенцијата по извршената проценка од
ставот (2) од овој член утврди дека проценетиот вкупен
приход значително отстапува од пријавениот вкупен
приход, при наплата на годишниот надоместок, ќе го
задолжи операторот или давателот на услугата да ја
плати пресметаната разлика.
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 6
Со денот на примената на овој Правилник престанува да важи Правилникот за методологијата за
пресметување на годишниот надоместок за надзор на
пазарот за електронски комуникации („Службен весник на РМ" бр. 30/2011).
Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува од 1.1.2015 година.
По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави
на веб страната на Агенцијата.
Бр. 0201-2377/2
27 октомври 2014 година
Директор,
Скопје
Роберт Орданоски, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5049.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011,
136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014 и 151/2014), член
28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ”
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и
55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати (“Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 35,461
до 36,921

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 36,638

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 36,005

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 28,231

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 73,00
до 75,00

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 62,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 51,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 34,835

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,734
до 21,968

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,298

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,175

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.11.2014 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-2394/1
3 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
5050.
Врз основа на член 9 и член 29 став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 79/09) член 50 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 6 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07 и 55/13) Градоначалникот на општина Битола д-р Владимир Талески и
Градоначалникот на општината Новаци Лазар Котевски, на ден 10.9.2014 година, склучија
ДОГОВОР
Член 1
Предмет на овој Договор е заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат
за вршење на противпожарната заштита што ја врши
ТППЕ Битола, со покривање на подрачјето на Општината Новаци како и задолжително учествува во финансирањето од страна на Општина Новаци на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје во
случајот на ТППЕ Битола.
Член 2
Општината Битола преку својата ТППЕ ќе ја извршува својата законска обврска предвидена со Законот за пожарникарството покрај другото и на подрачјето на Општина Новаци.
Општината Новаци е согласна да учествува во финансирањето на ТППЕ Битола на тој начин што на свој
трошок ќе ангажира, односно обезбеди времено вработување на 4 пожарникари - извршители преку Агенција
за привремени вработување и истите ќе ги стави на
располагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено
ќе ги ангажира Општината Новаци е потребно да ги исполнуваат условите за пожарникар предвидени во членот 11 од Законот за пожарникарството.
За ангажираните лица Општината Новаци е должна
да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој
произлегуваат од Законот за пожарникарството и Законот за работни односи.
Член 3
Времетраење на овој Договор е до 31.12.2014 година.
Член 4
Овој Договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена
пред раскинувањето.
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Член 5
Договорните страни се согласни евентуалните
спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин,
а во краен случај пред надлежен суд во Битола.
Член 6
Овој Договор е склучен во 6 примероци по три за
двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во
„Службен весник на Република Македонија“.
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4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.
Бр. 02-8719/1
15 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дипл. инж. Вернер Хенгст
Управен одбор,
Заменик на претседателот,
инж.маг. Волфганг Шефер, с.р.

Бр. 08-399/10
Бр. 08-356/10
10 септември 2014 година
12 септември 2014 година
Управен одбор
Битола
Новаци
Член,
Општина Битола
Општина Новаци
д-р Игор Гиевски, с.р.
Градоначалник,
Градоначалник,
д-р Владимир Талески, с.р.
Лазар Котевски, с.р.
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
__________
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ БР. 87/12 и 30/14)

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
5051.
Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво
за дистрибуција на електрична енергија бр. 027113/2/9/1 од 29.6.2011 година, Управниот одбор на
ЕВН Електростопанство на Македонија на седницата
одржана на 8.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА
НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Се донесуваат Измени и дополнувања на Мрежни
правила за дистрибуција на електрична енергија согласно, согласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и
Решението за одобрување на Измени и дополнување на
Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 022144/1 од 1.10.2014 година.
2. Измените и дополнувањата на Мрежни правила
за дистрибуција на електрична енергија и Решението за
одобрување на Измени и дополнување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-2144/1 од
1.10.2014 година, да се достават до ЈП „Службен весник на Република Македонија“ заради објавување.
3. Се задолжува Раководителот на Одделот за енергетска политика и управување со регулатива да ја спроведе оваа Одлука.

Член 1
(1) По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:
„Член 23-а
Електронско поднесување на барање за соглсност за приклучување на дистрибутивна мрежа
(1) За објекти кои добиле Одобрение за градење
преку информациски систем е-одобрение за градење,
барањето за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа се поднесува по електронски пат преку
информацискиот систем е-одобрение за градење, согласно закон.
(2) Барањето за согласност, со прилозите барателот
го поднесува во електронска форма, потпишано со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, преку информацискиот систем е-одобрение за градење.
(3) При електронско поднесување на барањето за
приклучување на дистрибутивна мрежа, податоците од
барањето соодветствуваат на податоците согласно образецот БСП – 1.
(4) Документацијата во прилог на барањето се доставува во електронска форма и во (.PDF) и во (.DWG)
формат, во еден или повеќе електронски записи, потпишани со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач.“
Член 2
(1) Членот 24 се менува и гласи:
„Член 24
Барање за согласност за приклучување
на дистрибутивна мрежа
(1) За објекти за кои постапката за добивање на
Одобрение за градење не е спроведена преку информа-
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цискиот систем е-одобрение за градење, барањето за
согласност за приклучување на потрошувач на дистрибутивната мрежа се поднесува:
1) во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 1,
или
2) електронски преку информацискиот систем еодобрение за градење, согласно член 23-а од овие
Мрежни правила.
(2) Доколку барањето се поднесува во писмена
форма, документите наведени во прилог на барањето
се доставуваат во еден примерок, додека образецот
БСП -1 се доставува во два примероци, од кои едниот
примерок заверен со печат од ОДС останува кај барателот.
(3) Барањето за согласност за приклучување на производител на дистрибутивната мрежа, се поднесува:
1) во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 2,
или
2) електронски преку информацискиот систем еодобрение за градење, согласно член 23-а од овие
Мрежни правила.
(4) Доколку барањето се поднесува во писмена
форма, документите наведени во прилог на барањето
се доставуваат во еден примерок, додека образецот
БСП -2 се доставува во два примероци, од кои едниот
примерок заверен со печат од ОДС останува кај барателот.
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(5) ОДС е должен да ги достави образците БСП – 1
и БСП - 2 до РКЕ, заради одобрување. По одобрувањето ОДС е должен истите да ги објави на својата веб
страна.“
Член 3
(1) Во членот 25, по став (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„За барањата за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа кои се доставени во електронска
форма, Решението за согласност за приклучување ОДС
го доставуваат во електронска форма, скенирано или
потпишано од овластено лице со валиден дигитален
сертификат издаден од овластен издавач, преку информацискиот систем е-одобрение за градење.“
Во членот 25, ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7),
стануваат (3), (4), (5), (6), (7) и (8) соодветно.
Член 4
(1) По членот 160 се додава нов член 161, кој гласи:
„Член 161
(1) Одредбите од член 23-а, член 24 и член 25 ќе се
применуваат откако ќе се реализира надградбата на информациски систем е-одобрение за градење, со која ќе
се овозможи барањето за согласност за приклучување
на дистрибутивна мрежа да се поднесува по електронски пат.“
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